
Referat hovedbestyrelsesmøde den 19. september 2020 

Dagsorden 

● Formalia. 

● Introduktion. Lær hinanden at kende. 

● Gensidig orientering. 

● Forretningsorden. 

● Forventningsafstemning. 

● Årsmøde. 

● Hovedbestyrelsesmøder frem til årsmødet. 

● Siân. 

● Aktivitetsplan. 

● Nedsættelse af udvalg. 

● Forhold og kærester. Hvad skal vi mene? 

● Politiske udtalelser. 

● Evt. 

 

Deltagende til mødet: Andreas, Angelina, Emil, Emilie, Mads, Marcus, Naja, Silas, Silke og Siân 

 

Punkt 1. Formalia. 

Valg af dirigent: Mads Dragholt 

Valg af referent: Angelina Mortensen 

Godkendelse af dagsorden: Dagsorden godkendt.  

 

Punkt 2. Introduktion. Lær hinanden at kende. 

Alle fortæller hvem de er og hvor de kommer fra.  

Vi spiller Hvem har skrevet hvad, hvor man skal gætte hvad andre har skrevet.  

 

Punkt 3. Gensidig orientering. 

Mads forklarer hvad gensidig orientering er hvad punktet indeholder.  

Angelina forklarer hvad der sket på det organisatoriske plan. At der er mest brugt tid på at sætte 

hende ind i forskellige systemer og mest fokus på hvordan vi hjælper lokalafdelingerne.  

Silke fortæller, at vi pt har pause for udbetalinger til alt andet end det mest nødvendige, da vi 

afventer svar på, om vi modtager DUF-midler.  



Mads forklare at der ikke er sket så meget på de politiske plan og fortæller også at vi er ret sikre 

på at DUF-midler.  

Silke fortæller lidt ekstra om lokalafdelingerne og deres kontorer, og lidt om Midtjylland.  

Mads forklare lidt om syd og Sønderjylland. 

Andreas forklarer hvad der blevet snakket om i Vestsjælland og om et firma der kan potentiel 

reklame, snakker også lidt om discord og prøver at af lidt mere hjælp at holde online 

arrangementer of forklare at discord er til hele Autisme Ungdom.  

Mads foreslår at lave en deadline om at discord skal være klar den første november og reklamere 

for det. Og laven målsætning om at lave en discord arrangement mindst en gang om måned. 

Andreas forklare at vi skal lave noget D&D event og kunne lave og har en del ideer.  

Mads foreslår et åbent udvalg hvor Andreas og Emil er tovholder.  

Vedtaget: Andreas er tovholder for udvalg omkring discord med Emil og Marcus.  

Silke forklarer at tilbage i juli at hun havde et møde med en fondens unge, og forklare med klar til 

start. Og at Silke og Mads har et møde med dem og skal snakke om evt. støtte. Silke forklarer også 

en tv-station og forklare lidt om den dokumentar de vil lave.  

Mads fortæller vi skal snakke om det senere  

Andreas fortæller det også er det emne kommer op. Og forklare hvorfor det er evt. dårlig ide.  

 

Punkt 4. Forretningsorden. 

Silke læser forretningsorden op.  

________________________________________________________________________________ 

Silke læser følgende forslag op: 

“2.b En suppleants rolle er at kunne træde til hvis en i hovedbestyrelsen bliver syg eller er 

forhindret i at komme. En suppleant bliver tilkaldt når en fra hovedbestyrelsen melder fra og hvis 

suppleanter kan møde får suppleanter sendt alt det relevante materiale.” 

Angelina forklarer om forslaget.  

Mads stiller følgende ændringsforslag: 

“2.b En suppleants rolle er at kunne træde til hvis en i hovedbestyrelsen går på orlov eller træder 

helt ude i hovedbestyrelsen. En suppleant bliver tilkaldt når en fra hovedbestyrelsen melder fra og 

hvis suppleanter kan møde får suppleanter sendt alt det relevante materiale.” 

Emilie stiller følgende ændringsforslag: 



“2.b En suppleants rolle er at kunne træde til hvis en i hovedbestyrelsen bliver syg eller ikke kan 

deltage. En suppleant bliver tilkaldt når en fra hovedbestyrelsen melder fra og hvis suppleanter 

kan møde får suppleanter sendt alt det relevante materiale.” 

Angelina lader det første forslag falde og tager Emilies forslag.  

Silke taler for det oprindelses forslag og forklare hvorfor hun mener det skal vælges. Hun forklarer 

også at hun forstår Mads’ forslag, men at vi har 1. suppleant, som vil kunne vide mere.  

Mads trækker sit forslag tilbage (lader det falde) og kommer med et nyt ændringsforslag, som 

lyder: 

”2.b et hovedbestyrelsesmedlem skal melde fra senest 72 timer før, for der kan tilkaldes 

suppleant, men mindre de er blevet akut syge mm. ” 

”2.c En suppleants rolle er at kunne træde til hvis en i hovedbestyrelsen bliver syg eller ikke kan 

deltage. En suppleant bliver tilkaldt når en fra hovedbestyrelsen melder fra senest 72 timer før og 

hvis suppleanter kan møde får suppleanter sendt alt det relevante materiale.” 

Andreas forklare lidt på et ændringsforslag på følgende.  

”2.c Hvis suppleanten ikke kan møde og hovedbestyrelses er lige antal, så er der er daglig der 

træffer beslutningen.”  

Enstemmigt vedtaget forslag: 

”2.b et hovedbestyrelsesmedlem skal melde fra senest 72 timer før, for der kan tilkaldes 

suppleant, men mindre de er blevet akut syge mm. ” 

”2.c En suppleants rolle er at kunne træde til hvis en i hovedbestyrelsen bliver syg eller ikke kan 

deltage. En suppleant bliver tilkaldt når en fra hovedbestyrelsen melder fra senest 72 timer før og 

hvis suppleanter kan møde får suppleanter sendt alt det relevante materiale.” 

”2.d Hvis suppleanten ikke kan møde og hovedbestyrelses er lige antal, så er der er daglig der 

træffer beslutningen.”  

________________________________________________________________________________ 

Silke læser følgende forslag op: 

“3.a Ethvert medlem af hovedbestyrelsen kan få punkter på det pågældende 

hovedbestyrelsesmøde til og med 15 timer før mødet.” 

Angelina forklarer hvorfor hun stille forslaget.  

Silke forklarer hvorfor hun vil tale imod forslaget. 

Mads kommer at ændringsforslag: 

”3.a Ekstra punkter til dagsorden skal tilføjes senest 22:00, medmindre det er kritisk, så kan 

hovedbestyrelsen godkende det med 2/3 flertal.  



Forslaget er enstemmigt vedtaget.  

________________________________________________________________________________ 

Silke læser følgende forslag: 

“5.a Der nedsættes under formalia et Stemme- og Mandat Udvalg, som består af op til tre 

medlemmer i hovedbestyrelsen. Personer, der ønsker valg til en post, kan ikke sidde i Stemme- og 

Mandat Udvalget under den pågældende afstemning.” 

Angelina taler for forslaget. 

Mads stiller følgende ændringsforslag.  

” 5.a Der nedsættes et Stemme- og Mandat Udvalg, hvis der er personvalg eller hemmelig 

afstemning., som består af tre medlemmer i hovedbestyrelsen. Personer, der ønsker valg til en 

post, kan ikke sidde i Stemme- og Mandat Udvalget under den pågældende afstemning.” 

Silke stiller følgende ændringsforslag: 

” 5.a Der nedsættes et Stemme- og Mandat Udvalg, hvis der er personvalg eller hemmelig 

afstemning., som består af 2-3 medlemmer i hovedbestyrelsen. Personer, der ønsker valg til en 

post, kan ikke sidde i Stemme- og Mandat Udvalget under den pågældende afstemning.” 

Silke ændringsforslag bliver vedtaget 

________________________________________________________________________________ 

Silke læser følgende forslag: 

“5.h Et hovedbestyrelsesmedlem kan max stille forslag om at omgøre en beslutning 2 gange.” 

Mads stiller følgende ændringsforslag: 

“5.h Et hovedbestyrelsesmedlem kan max stille forslag om at omgøre en beslutning 2 gange inden 

for en valgperiode.” 

Angelina lader det første forslag falde.  

Marcus forklare om en situation hvor det være problematisk. 

Angelina forklarer hvorfor det ikke kan blive problem 

Silke uddyber.  

Mads fortæller at man ikke må gå ind personting.  

Afstemning og følgende forslag: 

“5.h Et hovedbestyrelsesmedlem kan max stille forslag om at omgøre en beslutning 2 gange 

indenfor en valgperiode.” 

Enstemmigt vedtaget. 



________________________________________________________________________________ 

Silke følgende opslag op: 

“8.c. Beslutninger der skal tages op til et hovedbestyrelsesmøde skal kun diskuteres og behandles 

på et hovedbestyrelsesmøde. Man må godt snakke internt om at stille forslag sammen osv., men 

diskussioner, bemærkninger mm. om et forslag må ikke tages offentligt. Undtagelser gælder for 

hastesager som fx. at flytte et møde online mm.” 

Angelina forklarer hvorfor hun stiller forslaget.  

Silke forklarer hvorfor hun synes at man stemmer for. 

Mads fortæller hvorfor man skal stemme imod.  

Silke fortæller yderligere hvorfor man skal stemme for. 

Andreas forklare hvorfor hun syntes man gerne vil have begrænsninger.  

Silke forklarer at man ikke kan vedtage ting og derfor det er problematisk og tage det.  

Mads fortæller det er vigtigt at vi lever i et demokrati of forklarer at det skal være åbent.  

Afstemning om forslag: 

Naja forslag om at man må godt i bestyrelses gruppe, men ikke i forum gruppen.  

Silke forklarer hvorfor det er en god ide. Stiller også ændringsforslag.  

”Alle forslag må tages offentligt medmindre daglig ledelse siger andet. 

Mads fortæller hvorfor det er en dårlig ide.  

Angelina forklarer yderligere hvorfor hun stiller det.  

Mads fortæller at man burde lave nogle regler.  

Silke fortæller at vi en dirigent har vi en der styre det i forhold til andre medier.  

Andreas forklare at vi sætter en begrænsning på.  

Silke hun syntes at vi overfører de regler vi har for Facebook og sætter dem, så de også gælder for 

mail. 

Mads fortæller det er en god ide.  

Angelina forklarer hvorfor hun er imod det.  

Forslag vi stemmer om: 

“8.c. Beslutninger der skal tages op til et hovedbestyrelsesmøde skal kun diskuteres og behandles 

på et hovedbestyrelsesmøde. Man må godt snakke internt om at stille forslag sammen osv., men 



diskussioner, bemærkninger mm. om et forslag må ikke tages offentligt. Undtagelser gælder for 

hastesager som fx. at flytte et møde online mm.” 

Forslaget falder 

Lave et forslag om at vi laver regler for mail og udkast i Facebook reglerne.  

Forsalget enstemmigt vedtaget.  

________________________________________________________________________________ 

Silke læser følgende forslag op: 

“8.a Daglig Ledelse kan indkalde til hovedbestyrelsesmøde med 20 dages varsel.” 

Angelina forklar forslag 

Forslag enstemmigt vedtaget. 

________________________________________________________________________________ 

Silke læser følgende forlag op: 

“8.c Fire hovedbestyrelsesmedlemmer eller daglig ledelse kan indkalde til hovedbestyrelsesmøde 

med 14 dages varsel.” 

Forslag faldet 

________________________________________________________________________________ 

Silke læser følgende forslag op: 

“8.e Hovedbestyrelsesmøder skal så vidt muligt ligge i en weekend.” 

Angelina forklar forslaget 

Forslag enstemmigt vedtaget. 

________________________________________________________________________________ 

Silke stille følgende forslag: 

”Det er ikke tilladt at internt i Hovedbestyrelsen eller andre bestyrelsesgruppe at lave en gruppe 

egnet til at smide folk ud mm.” 

Mads stiller følgende ændringsforslag: 

”Det er ikke tilladt at bagtale folk” 

Mads og Silke stille følgende samlet forslag.  

”Det er ikke tilladt at lave gruppe der chikanerer folk” 

Forslagene trækkes 



________________________________________________________________________________ 

Punkt 5. Forventningsafstemning. 

Alle fortæller hvad deres forventninger er til dem selv og hvad forventningerne er til daglig ledelse.  

Forslag til kompetenceplan: 

Der bliver lavet en gruppe der skal laves en mere uddybende kompetenceplanen til næste 

hovedbestyrelsesmøde.  

Forslag enstemmigt vedtaget 

Udvalget består af Silke, Angelina og Andreas 

 

Punkt 6. Årsmøde. 

Forslag om at hvis nogen, har nogen indvendinger, så skrives det til mig inden 1 oktober.  

Forslaget vedtaget 

Der snakkes lidt om dato frem og tilbage. 

Foreslået dato: 

13 marts. 

Dato vedtaget 

Alternativ dato forslag 

24. april 

Dato vedtaget 

Lokation: Forslag omkring Fredericia.  

Lokation vedtaget 

Nedsættelse af arbejdsgruppe for årsmødet.  

Emilie, Angelina, Silas, Naja, Marcus og Emil 

Mads er inde over dagsorden og Silke er over det økonomiske.  

 

Punkt 7. Hovedbestyrelsesmøder frem til årsmødet. 

Aftalte datoer: 

24. oktober, 12. december, 20 februar 



Møde skal starte tidligst 14.  

Nedsættelse af udvalg til julefrokost: 

Mads, Emil, Silke og Andreas.  

 

Punkt 8. Siân. 

Siân holder sit oplæg. Hun fortæller om hvad hvem hun er og hvad hun kan gøre for foreningen.  

Andreas udtrykker sin positive overfor Siân og hendes oplæg og glæder sig til at arbejde med 

hende.  

Silke fortæller om hvordan hun også glæder sig til at arbejde sig med Siân.  

Mads fortæller om ting der vil der ville gavne Autisme Ungdom. Forklare hvordan der er især fokus 

på system og når unge med autisme møder systemet for første gang. Han fortæller også om 

hvordan han ser fremtiden i Autisme Ungdom. Han fortæller også om den kampagne han gerne vil 

have sat i gang.  

Andreas fortæller at han er en del af stor gruppe autister og fortæller at nogle fra England der har 

interessant og fortæller om et medlem til Autisme Fyn.  

Silke fortæller at Gitte skrev omkring Tuborgfondet. Og hvor meget hun gerne ville holde taler 

mm.  

Mads fortæller det er en god ide, men at vi skal sørge for en kampagne og vi skal være sikre på at 

det er projekt vi skal lave og han nok ressourcer til den.  

 

Punkt 9. Aktivitetsplan. 

Punktet udsættes til næste hovedbestyrelsesmøde 

 

Punkt 10. Nedsættelse af udvalg. 

Valgt til medie og politik udvalg 

Valgt: Emil, Silas, Mads, Silke 

Valgt til grafisk udvalg 

Valgt: Andreas, Angelina, Marcus 

Valgt til Lokalafdeling og kursusudvalg 

Valgt: Emilie, Naja, Angelina 



Valgt til kampagneudvalg 

Forslag: Gør kampagneudvalget åbnet. 

Forslag vedtaget. Folk skal sende en ansøgning enten skriftlig eller video.  

Valgt: Siân, Mads, Emilie, Emil, Silke, Silas 

Grænse: 9 

 

Punkt 11. Forhold og kærester. Hvad skal vi mene? 

Mads forklarer hvad punktet handler om.  

Silke fortæller at hvis det er noget vi beskæftiger os med det, at der er fortællinger fremfor 

mentor mm. Giver eksempler på hvad vi burde gøre og ikke gør. Og vi skal ikke politiske debat 

Angelina fortæller hendes mening og hun især er meget enig med Silke.  

Andreas fortæller at han er meget enig med Silke og Angelina og at vi ikke skal gå ind og lege 

specialister og vi skal træde varsomt og at vi skal fokusere på det vi er gode til.  

Mads fortæller at han er meget enig om hvad der bliver sagt. Han fortæller også at hovedfokus i 

artikler ikke skal være hovedfokus, men det nok være underpunkt.  

Emilie fortæller hun er meget enig i det der bliver sagt og at vi skal holde os væk fra det politiske 

plan.  

Silke syntes at hovedfokus i artikler kan være kærlighed, men ikke som dating guide, men mere 

hvordan kærlighed hænger sammen med autisme. At det bliver objektivt billede af hvordan det er 

som autist i det her parforhold.  

Mads opsummerer hvad vi har snakket om. At vi ikke går ind over politisk, men godt kan skrive 

artikler om kærlighed.  

  

Punkt 12. Politiske udtalelser. 

Mads læser hans udtagelse op for gratis psykologhjælp. 

Silke kommer med få rettelser.  

Mads fortæller hvorfor punkter er med, for at afklare Andreas spørgsmål.  

Emil snakker om at have mere data på. 

Mads foreslår at hvis vi finder flere tal, så skal vi tilføje det.  

Andreas fortæller hvorfor han synes det er en god ide.  



Silke fortæller hvorfor hun vil bakke op om det der er sagt. Hun fortæller at det vigtigt at vi linker 

til undersøgelser vi bruger. 

Forslaget er vedtaget 

Silas fortæller at han er enig med det der er sagt og fortæller at holde den med selvmord til sidst. 

Han fortæller også at vi skal sætter os ind i hvor psykologerne kommer fra.  

Naja spørg om det skal være specialpsykologer.  

Silke fortæller at vi ikke skal specificere og meget fokus på at hvis man er ung med Autisme, så kan 

man psykologhjælp.  

Mads fortæller at han syntes ikke vi skal gå ind i hvor psykologerne skal komme fra, da det vil 

kræve for meget, men at sætte fokus på at der ikke nok psykologerne med speciale i autisme.  

Emilie fortæller hun syntes det er en god ide at sætte fokus på at der ikke er nok psykologer. Og 

fortæller om en situation hvor en psykolog ikke ville have noget at gøre med en med autisme.  

Silas er enig med Silke, men han er nervøs for at i stedet for kommunerne tager ansvaret også 

sender dem over til psykiatrien og at der skal være fokus på samarbejdet.  

Mads fortæller at det dækkes der over, når det er dækket overlæge osv.  

Naja fortæller det er lidt det samme som Silas, men vi skal undersøge om der er specifikke 

metoder der ikke virker.  

Andreas fortæller at de problemer der er med autister, er at de er blevet kastet rundt i systemet 

og det tager virkelig lang tid at få den hjælp.  

Mads fortæller også at det er vigtigt at lægge vægt på området og at det er vigtigt område som vi 

skal kigge meget mere på.  

 

Punkt 13. Evt. 

Silke fortæller at hun fortæller at hun syntes det kunne være fedt at lave en kampagne om at alle 

med autisme lave en vidnesbyrd og alle skal lave sociale medier, som vi kan bruge.  

Mads fortæller man skal tage det til kampagneudvalget.  

Angelina siger tak for et godt møde. 

 

Underskrift 



 


